
Tastatura este o componentă hardware periferică a calculatorului ce permite utilizatorului să introducă în 

unitatea centralǎ a acestuia date (litere, cifre și semne speciale) prin apăsarea unor taste. 

Cele mai folosite tastaturi sunt cele de tip QWERTY. Denumirea vine de la primele șase taste de pe rândul al 

treilea.  

Un alt tip de tastaturi este tipul QWERTZ.  

 
 

Tastaturile calculatoarelor pot deține una sau mai multe din următoarele caracteristici: 

• tastaturi standard 

• tastaturi ergonomice 

• tastaturi multimedia 

• tastaturi fără fir 

• tastaturi speciale 

 

Grupurile de taste sunt: 

1. Tastele alfa numerice - Cel mai important grup, ocupă cea mai mare parte a tastaturii; conține atât 

taste pentru litere (Q, W, E, etc.), cifre (1, 2, 3, etc.) și simboluri (@, #, etc.), cât și taste speciale (Enter, 

Shift, Control, Alt, etc.) a căror funcționalitate variază în functie de programul folosit; 

 

2. Tastele funcționale - Deasupra grupului principal (F1, F2, F3, etc.), al căror rol este să lanseze în mod 

direct comenzi pentru calculator, comenzi care sunt diferite în funcție de softul pe care îl folosim la 

momentul respectiv. Ele sunt folosite foarte mult în jocuri, dar există și alte softuri care le utilizează.  

 
 

TASTĂ DESCRIERE 

F1 Deschide o fereastră de ajutor, cu informații referitoare la utilizarea aplicației 

CTRL+F1 afișează sau ascunde Panglica 

ALT+F1 creează o diagramă a datelor din zona curentă. (în Excel) 

ALT+SHIFT+F1 inserează o foaie nouă de lucru. (în Excel) 

F2 Vă permite să redenumiți rapid un director sau fișier. 

CTRL+F2 afișează fereastra Examinare. 

F3 Deschide funcția de căutare din aplicația curentă. Alternativa ar fi să apelați la CTRL + F în 

majoritatea browserelor, în Word, Excel și nu numai. 



F4 Repetă ultima acțiune sau comandă, dacă este posibil.  

ALT + F4, una dintre cele mai populare printre utilizatorii de PC vă permite să închideți rapid 

programul deschis în prim plan 

CTRL+F4 închide fereastra de registrului de lucru 

F5 Afișează caseta de selectare Salt la. 

Vă ajută să reîncărcați o pagină web în browserul vostru preferat sau în File Explorer, respectiv 

Windows Explorer 

CTRL+F5 restabilește dimensiunea ferestrei registrului curent de lucru. 

F6 Poziționează cursorul în bara de adresă a browserului pentru a tasta rapid fără să mai 

puneți mâna pe mouse 

CTRL+F6 comută la următoarea fereastră atunci când sunt deschise mai multe ferestre de de 

lucru. 

F7 Deschide fereastra de corectură gramaticală și ortografie în suita de aplicații Microsoft Office 

F8 Apăsată imediat după pornirea unui sistem, afișează meniul de boot prin care puteți alege 

mediul de stocare de pe care vreți să porniți PC-ul. 

Activează sau dezactivează modul de extindere. În modul de extindere, Selecție extinsă apare 

în linia de stare, iar tastele săgeată extind selecția. 

ALT+F8 afișează caseta de dialog Macrocomandă pentru a crea, executa, edita sau șterge o 

macrocomandă. 

F9 Reîmprospătează un document în Microsoft Word și sincronizează sau descarcă email-urile 

din Outlook – send/receive 

CTRL+F9 în Excel minimizează fereastra registrului de lucru la o pictogramă. 

F10 Activează bara de meniu în aplicația pe care o aveți în prim plan pentru a accesa mai rapid 

diverse funcții fără utilizarea mouse-ului.  

SHIFT+F10 este echivalentul unui click dreapta de pe mouse. 

CTRL+F10 maximizează sau restabilește fereastra de lucru. 

F11 Permite utilizarea unui browser web pe întregul ecran, fără alte distrageri. O a doua apăsare 

revine la modul clasic de vizualizare 

ALT+F11 deschide Microsoft Visual Basic Editor, în care se poate crea o macrocomandă 

utilizând VBA (Visual Basic for Applications). 

F12 Afișează caseta de dialog Salvare ca. 

 

 

3. Tastele de navigare: În dreapta grupului principal se afla un grup impărțit în mai multe (de obicei 

trei) subgrupuri și care conține taste folosite în principal pentru navigare pe ecran (tastele care au 

desenate pe ele săgeți, tastele Page Up sau Page Down, etc.), dar și unele taste cu funcții speciale, cum 

este tasta Delete. 

  
 

Tasta HOME ne duce la începutul unui text, tasta END ne duce la sfârșitul lui, tastele PAGE UP și 

PAGE DOWN ne urcă, respectiv ne coboară cu o pagină (ecran) în cadrul unui text.  

http://playtech.ro/2016/luni-cum-repari-office-daca-ai-probleme-cu-word-excel-sau-outlook/


Tastele cu săgeți (stânga, dreapta, sus, jos) ne permit navigarea în cadrul unui text cu câte un caracter 

la stânga sau la dreapta, respectiv cu câte un rând în sus și în jos. 

    

4. Tastele numerice La extremitatea (marginea) dreaptă a tastaturii se află de obicei un grup de taste 

care sunt folosite în special pentru scrierea de cifre și pentru efectuarea de operații aritmetice (adunare, 

scădere, etc.), tastele fiind așezate foarte comod pentru lucrul cu mâna dreapta. O parte a tastelor din 

acest ultim grup are o funcționalitate dublă, ele putând fi folosite și pentru navigare.  

 

5. Tastele speciale sunt următoarele : 

• "Enter": are în principal rolul de a determina calculatorul să execute comanda tocmai introdusă. Tasta 

Enter are într-o mare masură aceeași funcționalitate ca și butonul stâng al mausului. În cazul editării 

de text apăsarea tastei Enter duce la crearea unui paragraf nou de text, sub cel curent. 

• "←" (BACKSPACE): Se găsește de obicei deasupra tastei Enter și are rolul de a șterge un caracter 

(literă, cifră, etc.) dintr-un text, aflat la stânga cursorului. Daca este ținută apăsată ea va determina 

ștergerea tuturor caracterelor aflate la stânga cursorului. 

• "↑" (SHIFT): Este o tastă dublă, cea dreaptă găsindu-se de obicei sub tasta Enter, iar cea stângă pe 

același rând însă la marginea stângă a tastaturii. Tasta Shift este cel mai des utilizată pentru scrierea 

cu litere majuscule, pentru acesta trebuind să apăsăm simultan tasta Shift (indiferent care din ele) și 

tasta literei în cauză. 

• "Ctrl" (CONTROL): Este o tastă dublă, cea dreapta găsindu-se de obicei sub tasta Shift iar cea stângă 

pe același rând însă la marginea stângă a tastaturii. Tasta Ctrl este cel mai des utilizată pentru comenzi 

care sunt lansate în execuție la apăsarea ei simultan cu altă tastă. 

• "Alt" (ALTERNATE): Este o tastă dublă care se găsește pe rândul cel mai de jos al tastaturii la ambele 

capete ale tastei alungite ("Spacebar", <spațiu>). Tasta Alt este cel mai des utilizată pentru activarea 

barei de meniuri a softurilor, dar și pentru comenzi care sunt lansate în execuție la apăsarea unei 

combinații de două sau chiar trei taste. 

• "■" (WINDOWS): Este o tastă dublă având desenat pe ea logoul (simbolul) sistemului de operare 

Windows și care se găsește pe rândul cel mai de jos al tastaturii, lângă tastele Alt. Tasta Windows are 

același efect ca și butonul "Start" din Windows. 

• "≡" (TASTA PENTRU MENIUL CONTEXTUAL): Este situată între tastele Windows și Ctrl din 

partea dreaptă. Apăsarea ei duce la apariția pe ecran a unui meniu contextual, care de obicei constă 

dintr-o listă de comenzi utile, listă care este specifică fiecărui soft în parte și contextului particular de 

folosire a acestuia. 

• "Esc" (ESCAPE): Este tastă poziționată de obicei în colțul din stânga sus al tastaturii. Tasta Esc are 

într-o anumită măsura o funcționalitate opusă celei a tastei Enter și anume ea ne permite să evitam 

executarea unei comenzi în situația în care nu suntem siguri că am facut alegerea cea mai bună. Numele 

tastei este sugestiv, "escape" însemnând scăpare, evitare a unei situații. Apăsând tasta Esc ne întoarcem 

de obicei la situația în care putem să cântărim înca o dată decizia în privința unei anumite comenzi. De 

exemplu atunci când instalăm un soft, tasta Esc ne permite să revizuim opțiunile instalării, înainte de 

a declanșa procesul de instalare propriu-zis. 

• "↔" (TABULATOR, TAB): Este poziționată la marginea stângă a tastaturii și are desenate pe ea doua 

săgeți îndreptate în directii opuse. Tasta Tab este folosită în principal pentru navigarea rapidă între 

elementele importante ale ferestrei unui soft (de ex. atunci când avem de ales între mai multe opțiuni 

și dorim să trecem rapid de la o opțiune la alta fără a folosi mausul) sau între legăturile conținute într-

o pagină web. Programele editoare de text, cum ar fi Microsoft Word, utilizează tasta Tabulator pentru 

a introduce tabele cu coloane aliniate. 

• <spațiu> (SPACEBAR, BARA DE SPAȚIU): Este o tastă lungă aflată pe rândul cel mai de jos al 

tastaturii. Este folosită exclusiv pentru introducerea de spații goale în texte, de exemplu atunci când 



trebuie să despărțim cuvintele dintr-o frază. Datorită mărimii și așezării ei este folosită și în foarte 

multe jocuri pentru că este usor de apăsat fără a ne desprinde ochii de pe ecran. 

• "↓" (CAPITALS LOCK): Este poziționată pe rândul cel mai din stânga al tastaturii, între tastele TAB 

și SHIFT. Are funcția de a bloca ("lock") corpul de litere pe care îl folosim intr-un text. Tasta este 

activată prin apăsare și din acest moment textul va fi scris cu majuscule. Dezactivarea se face prin 

apăsarea tastei încă o dată; ca urmare textul următor va fi scris cu litere mici. 

• "Num↓" (NUMERIC LOCK): Determină care este funcționalitatea tastelor aflate în grupul situat în 

partea dreapta a tastaturii, grup în care este situată și tasta NUM LOCK. Tasta este activată și 

dezactivată prin repetarea tastării. Atunci când tasta este activată (situația obișnuită) grupul de taste 

din partea dreaptă este folosit pentru scrierea de cifre. În cazul în care tasta este dezactivată grupul de 

taste poate fi folosit pentru navigare, în mod similar cu tastele navigationale.  

• "Del" (DELETE): Este folosită pentru ștergerea unor elemente prezente în fereastra unui soft (fișierele 

din Windows Explorer, mesajele de poștă electronică în Outlook Express, etc.), dar cel mai frecvent 

este folosită pentru a șterge caracterele aflate la dreapta cursorului în cadrul unei pagini de text. Poate 

fi folosită pentru ștergerea unui singur caracter (dacă o apăsăm o singură dată) sau pentru ștergerea 

unui șir de caractere (dacă o ținem apăsată mai mult timp). 

• Tastaturile mai noi au o serie de butoane suplimentare care sunt prevăzute special pentru aplicațiile 

multimedia (filme, melodii) sau pentru navigarea pe Internet. Ele lipsesc la multe tastaturi, iar când 

sunt prezente așezarea lor nu este supusă nici unui standard recunoscut, fiind grupate după criteriile de 

ergonomie proprii ale companiei producătoare. 

 

 

Combinațiile de taste 

• În general fiecare soft (program) are prevăzute câteva combinații de taste care permit lansarea unor 

comenzi, fară a apela la mouse-ul. Numărul de combinații posibile este mare și în general se folosesc 

combinații de două sau cel mult trei taste activate simultan. O combinație de două taste se scrie sub 

forma tasta1+tasta2 (de ex. Ctrl+A). Combinațiile de taste trebuie să includă în mod obligatoriu o tastă 

specială, dar celelalte taste pot fi atât taste speciale (Shift, Tab, etc.), cât și taste obișnuite (tasta A, 

tasta C, etc.) sau funcționale (F2, F6, etc.). 

Combinații de taste pentru editare  

Combinație Rezultat 

Ctrl+X Cut - Tăiere 

Ctrl+C Copy - Copiere 

Ctrl+V Paste - Lipire 

Ctrl+Z Undo - Anulare comanda 

Ctrl+A Select All - Selectare completa 

 

Combinaţii de taste pentru Windows 

Alt+Tab Se afiseaza programele deschise 

Alt+ (litera comanda) Executare comanda 

Ctrl+Alt+Delete Deschide managerul de activitati 

Tasta Windows +D 
Se afiseaza desktop-ul, la a doua apasare se 

revine la fereastra initiala 

Tasta Windows Afiseaza meniul Start 

Tasta Windows +L Afiseaza meniul de logare 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Maus


Tasta Windows +F Cautare de fisiere 

 

 Scurtaturi noi in Windows 8 Consumer Preview 

Combinatia de taste Functionalitatea in Windows 8 

Windows + Space Schimba limba si tastatura 

Windows + O 
Blocheaza orientarea dispozitivului  

(util pentru tablete) 

Windows + PrintScreen 
Salveaza ecranul curent sub forma de imagine *.png in 

biblioteca de imagini (Pictures Library) 

Windows + , Alternativa Aero Peek din Windows 7 

Windows + V Navigare prin notificari. 

Windows + Shift + V Navigare in ordine inversa prin notificari. 

Windows + Enter Lanseaza aplicatia Narrator. 

Windows + PgUp Navigare prin Start Screen la stanga. 

Windows + PgDown Navigare prin Start Screen la dreapta. 

Windows + Shift + . Lipeste o aplicatie in partea dreapta. 

Windows + . Lipeste o aplicatie in partea stanga. 

Windows + C Deschide Charms bar. 

Windows + I Deschide Charm-ul Settings. 

Windows + K Deschide Charm-ul Connect. 

Windows + H Deschide Charm-ul Share. 

Windows + Q Deschide Charm-ul Search (cautare globala). 

Windows + W Deschide cautarea in setari. 

Windows + F Deschide cautarea in fisiere. 

Windows + Tab 
Navigare printre aplicatiile deschise (alternativa Alt + 

Tab) 

Windows + Shift + Tab Navigare printre aplicatiile deschise, dar in ordine inversa. 

Windows + Ctrl + Tab Navigare printre aplicatii si alipirea acestora la margine. 

Windows + Z Deschide bara de aplicatii – App Bar. 

Windows + / Initiate input method editor (IME) reconversion. 

Windows + J Schimba aplicatia lipita la margine cu cea din prim-plan 

 

 

Scurtaturi pastrate din Windows 7 

Combinatia de taste 
Functionalitatea in Windows 8  

(de cele mai multe ori comuna cu cea din Windows 7) 

Windows Afiseaza Start Screen 

Windows + Sageata stanga Muta fereastra activa in jumatatea stanga (Aero Snap). 



Windows + Sageata dreapta Muta fereastra activa in jumatatea dreapta (Aero Snap). 

Windows + Sageata sus Maximize pentru fereastra curenta 

Windows + Sageata jos Minimize/Restore pentru fereastra curenta 

Windows + Shift + Sageata sus Maximize pe veritcala pentru fereastra curenta (pastreaza latimea). 

Windows + Shift + Sageata jos 
Minimize/Restore pe veritcala pentru fereastra curenta (pastreaza 

latimea). 

Windows + P Afiseaza optiunile pentru mai multe monitoare/proiectie. 

Windows + Home Minimize/Restore pentru toate ferestrele inactive. windows. 

Windows + numar 
Lanseaza programe din taskbar (numarul reprezinta pozitia de la 

stanga la dreapta) 

Windows + Shift + numar 
Lanseaza o noua fereastra a programului din taskbar din pozitia 

respectiva (numarul reprezinta pozitia de la stanga la dreapta). 

Windows + B Muta focusul in Notification Area 

Windows + Break Afiseaza System Properties 

Windows + D Afiseaza desktop-ul; restaureaza aplicatia activa la a doua apasare. 

Windows + E Deschide Windows Explorer, locatia implicita fiind Computer. 

Windows + Ctrl + F Cauta calculatoare – daca va aflati intr-o retea. 

Windows + G Navigare printre Windows Desktop Gadgets. 

Windows + L Schimba utilizatorul curent. 

Windows + M Minimize pentru toate ferestrele. 

Windows + Shift + M Restaureaza ferestrele micsorate mai sus. 

Windows + R Deschide fereastra Run 

Windows + T 
Muta focusul in Taskbar, oferind posibilitatea de a naviga printre 

aplicatii. 

Windows + Alt + Enter Deschide Windows Media Center. 

Windows + U Deschide Ease of Access Center. 

Windows + X Deschide Windows Mobility Center. 

Windows + F1 Deschide Windows Help and Support. 

Windows + “-” Zoom out (in aplicatia Magnifier). 

Windows + “+” Zoom in (deschide aplicatia Magnifer ). 

Windows + Esc Inchide aplicatia Magnifier. 

 

Surse utilizate: 

http://windowspc.ro 
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